
ადრესატი: ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	30-302110520
თარიღი:	15/04/2021
პინი:	0746

	

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს

თავმჯდომარეს	ბატონ	ბესიკ	ტაბიძეს

ბატონო	ბესიკ,

საქართველოს	 ორგანული	 კანონის	 „ადგილობრივი	 თვითმმართველობის
საქართველოს	 სახელმწიფო	 ბიუჯეტით	 გათვალისწინებული	 საქართველოს
რეგიონებში	 განსახორციელებელი	 პროექტების	 ფონდიდან	 სოფლის	 მხარდაჭერის
პროგრამის	 ფარგლებში	 დასაფინანსებელი	 პროექტების	 შერჩევის	 პროცედურებისა
და	კრიტერიუმების	დამტკიცების	შესახებ“	საქართველოს	მთავრობის	2018	წლის	28
დეკემბრის	 №654	 დადგენილების	 შესაბამისად.	 განსახილველად	 და
დასამტკიცებლად,	 წარმოგიდგინეთ	 ზემოთ	 აღნიშნული	 ფონდიდან	 2021	 წელს
დასაფინანსებელი	პროექტების	ნუსხა.

გთხოვთ,	განიხილოთ	და	მოიწონოთ.

პატივისცემით,

ალექსანდრე	სარიშვილი

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერია-ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	მერი

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=30-302110520&pin=0746


 

პროექტი 

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება № 

2021 წლის      აპრილი 

 ქ. ლანჩხუთი  

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 2021 წელს 

დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის  დამტკიცების შესახებ 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსი“  61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი 

პროექტების შერჩევის პროცედურებისა და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის N654 დადგენილების შესაბამისად,  

მუხლი 1. დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამით 2021 წელს დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხა ადმინისტრაციული 

ერთეულების მიხედვით  დანართის შესაბამისად.  

მუხლი 2. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ 

სასამართლოში, მისამართზე ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ. N14 მისი ამოქმედებიდან 

ერთი თვის ვადაში საქართველოს  ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის მე–8 თავის 

22–ე მუხლის მე–3 ნაწილის შესაბამისად; 

მუხლი   3.  განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

   

      საკრებულოს თავმჯდომარე                                                        ბესიკ ტაბიძე 

 



№ სოფელი მიღებული გადაწყვეტილება გამოყოფილი

ლესის ცენტრში სკვერის მოწყობა

.გარე განათების მოწყობა 
(ბასეინი)

შიდა სასოფლო გზის მოხრეშვა 
(ზემო ჭინათი)

გარე განათების მოწყობა 
(ფოცხვერეთი)

32000

 გარე განათების მოწყობა

სანიაღვრე არხის მოწყობა

 გარე განათების მოწყობა

სპორტული მოედნის მოწყობა

 გარე განათების მოწყობა

ღრმაღელის სასაფლაოსთან ელ. 
მრიცხველის მოწყობა

ლესა 

ჭინათი

ლესის ადმინისტრაციული ერთეული

200001

3 ღრმაღელე

120002

1 ორმეთი 12000

16000

2 ომფარეთი 16000



 გარე განათების მოწყობა

გზისპირა მოსაცდელი

64000

წყლის სათავე ნაგებობის 
რეაბილიტაცია

სპორტულ გამაჯანსაღებელი 
ტრენაჟორების შეძენა

სოფლის ცენტრში სკვერის 
მოწყობა

წყლის მაგისტრალის 
რეაბილიტაცია

32000

ხიდის გამაგრებითი სამუშაო 
თამაზ ურუშაძის უბანში

გარე განათება წყალსაცავის 
ტერიტორია

ამბულატორიაში სველი 
წერტილის მოწყობა

გარე განათება (კვირკველიების 
უბანი)

გზის მოხრეშვითი სამუშაო 
(კვირკველიების უბანი)

ღრმაღელის ადმინისტრაციული ერთეული

2

შუხუთის  ადმინისტრაციული ერთეული

ზემო შუხუთი

ქვემო 
შუხუთი

20000

12000

2

1

მაჩხვარეთი

1 ჯუნმერე

4 წყალწმინდა 20000

16000

10000



3 ორაგვე გზის მოხრეშვითი სამუშაოები 
კვაჭაძეების უბანში

10000

36000

ბავშვთა გასართობი  სკვერის 
მოწყობა

კლუბის სარემონოტო 
სამუშაოების ჩატარება

სასმელი წყლის სისტემები 
(ჭაბურღილი)

სპორტული კომპლექსის 
კეთილმოწყობა

28000

მინი სტადიონის შემოღობვა

ცენტრალური მაგისტრალზე  
განათების მოწყობა

მილხიდის მოწყობა 

1

გვიმბალაური 160002

ჭალა 12000

მაჩხვარეთის  ადმინისტრაციული ერთეული

გვიმბალაურის  ადმინისტრაციული ერთეული

ჯუნეწერი 120001



ადმინისტრაციული შენობის 
მიმდებარე ტერიტორიის 

შემოღობვა

ცენტრალური მაგისტრალის 
განათება

მდინარე კალაპოტის გადაღობვა 
ე.წ. "ლაბახო".

"კაჭახუნას" უბანში სათავე 
ნაგებობესი მოწყოა

სასაფლაოზე სველი წერტილის 
მოწყობა და განათება

სულაბერიძეების უბანში 
მოსაცდელის მოწყობა

40000

არსებული გარე განათების 
დასრულება

სპორტული ინფრასტრუქტურის 
მოწყობა

არსებული გარე განათების 
დასრულება

სტადიონის შეღობვა

ჩოჩხათი

16000

16000

1 გულიანი 12000

ჩიბათის  ადმინისტრაციული ერთეული

ზემო ჩიბათი

ქვემო ჩიბათი

120002

3

2



3 კოკათი   შიდა გზის მოწესრიგება 10000

გარე განათების დასრულება

სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

სკვერის მოწყობა სპორტული 
ინვენტარით

სოფელში რამდენიმე ადგილას 
ცხაურის მოწყობა

არსებული გარე განათების 
დასრულება

შიდა სასოფლო გზის 
მოწესრიგება

არსებული გარე განათების 
დასრულება

შიდა სასოფლო გზის 
მოწესრიგება

74000

1 ყელა
 გარე განათების დასრულება

12000

2 ნინოშვილი
 გარე განათების დასრულება

12000

24000

1 ბაღლეფი გარე განათების მოწყობა 12000

7 ჯიხანჯირი 12000

12000

12000

ჩოჩხათის  ადმინისტრაციული ერთეული

ნინოშვილის  ადმინისტრაციული ერთეული

4

მოედანი

ხორეთი

5

12000

6 შრომისუბანი



2 ეწერი  გარე განათების მოწყობა 12000

შიდა გზების მოხრეშვა

 გარე განათების მოწყობა

40000

წისქვილის რეაბილიტაცია, 
შესაბამისი ინვენტარით 

კეთილმოწყობა

სასმელი წყლის სათავე 
ნაგებობით შეკეთება

სასმელი წყლის არსებული 
სათავის შეკეთება, რეაბილიტაცია

კანიონში ჩასასვლელის 
რეაბილიტაცია

28000

გარე განათების მოწყობა უბნების 
მიხედვით 

1 აცანა 

აცანის  ადმინისტრაციული ერთეული

ჯურუყვეთის  ადმინისტრაციული ერთეული

10000

160003

გაგური1

ჯურუყვეთი

2 ჭანჭათი

2 ტელმანი

გარე განათების მოწყობა უბნების 
მიხედვით 

16000

სოფ. აცანაში წყლის წისქვილის 
რეაბილიტაცია

16000

12000



 გარე განათების მოწყობა

საფეხბურთო მოედნის 
რეაბილიტაცია

გარე განათების მოწყობა უბნების 
მიხედვით 

სკვერის მოწყობა

54000

რკინა ბეტონის და ღია სანიაღვრე 
არხების მოწყობა

გარე განათების მოწყობა

რკინა ბეტონის სანიაღვრე 
არხების მოწყობა

მოსახლეობისთვის 
წყალმომარაგების სისტემის 

მოწყობა

გარე განათების მოწყობა

რკინა ბეტონის სანიაღვრე 
არხების მოწყობა

რკინა ბეტონის სანიაღვრე 
არხები. ღია სანიაღვრე არხები

2ჰ. 3000 ლიტრიანი 
პოლიეთილენის წყლის ავზი

12000

აკეთის  ადმინისტრაციული ერთეული

3 კონჭკათი

4 შათირი 10000

ქვემო მამათი2 10000

12000

ზემო აკეთი3 12000

4 ქვემო აკეთი

1 მამათი

16000



44000

გარე განათების მოწყობა

შიდა გზების რეაბილიტაცია

გზების მოხრეშვა და სანიაღვრე 
არხების გაწმენდა

გარე განათების მოწყობა

წყლის სისტემის მოწობა

 გარე განათების მოწყობა

ბეტონის სანიაღვრე არხის 
მოწყობა

გარე განათების მოწყობა

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

სანიაღვრე არხების გაწმენდა

მგზავრთა მოსაცდელი ჯიხურის 
მოწყობა

სანიაღვრე არხის გაწმენდა

გარე განათების მოწყობა

გზის საფარის რეაბილიტაცია

92000

მამათის  ადმინისტრაციული ერთეული

სუფსის  ადმინისტრაციული ერთეული

3

ახალსოფელი1

ჩქუნი

სუფსა4
12000

16000

16000ტაბანათი2

10000

10000მალთაყვა7

160005 ხიდმაღალა

12000გრიგოლეთი6



1 ნიგოითი სასაფლაოსთან მისასვლელი 
გზის მობეტონება

16000

სოფლის ცენტრში რკინა ბეტონის 
სანიაღვრე არხის მოწყოა

ღია არხების ამოწმენდა

გარე განათების მოწყობა, 
ნათურების დამატება

გზის მობეტონება ვაჟა 
ორმოცაძის უბანში

სოფლის სათავე ნაგებობის 
რეაბილიტაცია, წყლის შემკრების 

მოწყობა

გარე განათების მოწყობა

5 ქვიანი

სასაფლაოსთან მისასვლელი 
გზების მობეტონება (ფიჩორის 
უბანში და დიანოსე წულაძის 

უბანში

16000

საპირფარეშოს კეთილმოწყობა 
და გადახურვა

ღია სანიაღვრე არხის ამოწმენდა

ლითონის დამცავი ჯებირის 
მოწყობა ჯიხეთის გზაზე

86000ნიგოითის  ადმინისტრაციული ერთეული

16000ჩოლობარგი2

16000ჭყონაგორა

4 ჯაპანა 12000

6
ჯიხეთის 
მონასტერი 10000

3



 წყლის რეზერვუარის ანძის 
მოწყობა

2 მილხიდი შუქრი ვაშაკიძის 
ეზოსთან

ცხაურის მოწყობა თომა 
სალუქვაძის უბანში

განათების მოწყობა სოფ. 
ნიგვზიანში

შინმოუსვლელთა მემორიალის 
რემონტი (ბიუსტის აღდგენა)

გარე განათების მოწყობა

სკვერის მოწყობა

ცხაურის მოწყობა სპარტაკ 
თევზაძის უბანში

გარე განათების მოწყობა 

წყლის ავზის შეძენა

რკინა ბეტონის არხის მოწყობა

არჩეული3

200002 ხაჯალია

20000ნიგვზიანი1

12000



ცხაურის მოწყობა

62000

სულ 748000

ნიგვზიანის ადმინისტრაციული ერთეული

4 ჩანჩეთი 10000


